
  

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 48/2006  privind 

aderarea Consiliului Judeţean Ilfov la Adunarea Generală a Regiunilor Europene

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Adresa nr.  5767 / 16.07.2012 din partea Secretariatului  General al  Adunării 

Generale a Regiunilor Europene;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov înregistrată cu nr. ........... din ............................;

- Raportul Direcţiei de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov     

     înregistrat cu nr................ din ...........................;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget,finanţe,bănci,prognoze şi studii 

     Economice;

         -     Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare 

               şi integrare europeană; 

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

 



În conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) şi art.97 din Legea nr. 215/2001 a 

adminstraţiei publice locale republicată,cu  modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.e) coroborat cu alin.(6) lit.c) şi art.97 din 

Legea   nr.  215/2001  a  adminstraţiei  publice  locale  republicată,  cu   modificările  şi 

completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  modifică  art.2  din  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.48/13.04.2006  privind 

aderarea  Consiliului  Judeţean Ilfov la  Adunarea  Generală  a  Regiunilor  Europene  şi  va  avea 

următorul  cuprins:  ”Se  împuterniceşte  domnul  Marian  PETRACHE,  preşedintele  Consiliului 

Judeţean Ilfov să reprezinte Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul  Adunării Generale a Regiunilor 

Europene.”

Art.2  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  48/13.04.2006  privind  aderarea  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  la  Adunarea  Generală  a  Regiunilor  Europene  se  modifică  corespunzător,  iar 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 5/30.01.2009  îşi încetează aplicabilitatea.

Art.3  Direcţiile  de specialitate  din cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov vor  asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE, 

Marian  PETRACHE

                        Avizează,

 SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr ...........

Din .......................



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr................/................2012

EXPUNERE DE MOTIVE

                        În anul 2006, Consiliul Judeţean Ilfov a aderat la Adunarea Generală a Regiunilor 
Europene (A.R.E.) prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.48/13.04.2006.
Adunarea Generală a Regiunilor  Europene (A.R.E.)  este o organizaţie independentă deschisă 
tuturor regiunilor europene cărora le oferă posibilitatea de a lucra împreună în vederea: 

•  promovării nevoilor şi intereselor regiunilor europene şi ale cetăţenilor acesteia pe lângă 
instituţiile europene,

• acordării de sprijin în formarea de parteneriate bilaterale şi multilaterale între regiuni cu 
interese comune,

• schimbului  de  bune  practici  în  domeniile  tematice  abordate  în  funcţie  de  specificul 
fiecărui domeniu,

• elaborării de proiecte concrete care să favorizeze dezvoltarea regională, 

• dezvoltării parteneriatelor,

• dezvoltarii durabile a regiunii Mării Negre,

• identificării surselor de finanţare.



                  Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE) este cea mai largă reţea de 
cooperare interregională din Europa şi reprezintă 250 de regiuni din 35 de ţări şi 16 organizaţii 
interregionale.

Ca şi reţea de cooperare, demarează o serie de activităţi precum:

• organizarea anuală a şcolilor de vară în locaţii diferite,

• acţiuni pentru tineri  prin  Programul Eurodyssey,

• colaborare între membrii ARE  prin Proiecte europene,

• participare la Reţeaua europeană a tinerilor, 

• menţinere a interesului pentru cooperare şi colaborare în cadrul Reţelei membrilor săi,

•  identificare de parteneri de colaborare în diferite domenii de activitate,

• prezenţă permanentă în Bruxelles, 

•  contacte cu instituţiile europene. 

             În cadrul Adunării Generale a Regiunilor Europene există  3 comisii a căror membri se 
întâlnesc de 2 ori pe an în cadrul întâlnirilor plenare şi 2 comisii permanente.

Comisii periodice:

(1)    COMISIA - ECONOMIE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ 

Comisia are în vedere politica de coeziune, schimbările climatice, dezvoltarea 
economică, turismul durabil, agricultura.

(2)  COMISIA – POLITICI  SOCIALE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Obiectivele acestei comisii vizează armonizarea îmbătrânirii active la realităţile în 
schimbare în cadrul regiunilor europene.

(3)  COMISIA – CULTURĂ,EDUCAŢIE,TINERET,MEDIA,COOPERĂRI 
INTERREFGIONALE  ŞI  INTERNAŢIONALE

           Comisia are în vedere creşterea conştientizării legăturii dintre cultură şi dezvoltare   
            regională (prin promovarea patrimoniului cultural), promovarea cooperării internaţionale, 
          sprijinirea regiunilor în adaptarea politicilor proprii de educaţie şi formare pentru a accede 
          pe piaţa muncii,evidenţierea rolului tinerilor în procesele politice (prin implicarea 
          tinerilor în activităţile ARE).

          Comisii permanente:



(1)  COMISIA  PERMANENTĂ –  OPORTUNITĂŢI  EGALE, în cadrul căreia 
se  urmăreşte  iniţierea  unei  analize  a  competenţelor  regionale  în  domeniul 
oportunităţilor egale.

(2) COMISIA  PERMANENTĂ PENTRU AFACERI INSTITUŢIONALE

        Obiectivele acestei comisii au în vedere impactul crizei economice asupra   

        democraţiei regionale, subsidiarităţii şi descentralizării.

Scopul A.R.E. este de a unifica politicile regiunilor europene.

                  Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE) este finanţată de regiunile membre, 
cotizaţiile anuale fiind calculate în funcţie de numărul de locuitori. Regiunile central – europene 
şi est – europene primesc o reducere de 25%  la cotizaţia anuală. Cotizaţia pe care Consiliul 
Judeţean Ilfov  trebuie să o plătească anul acesta este în sumă de 3 005,00 Euro.

                

                  Având în vedere Raportul Direcţiei Absorbţie Fonduri Interne şi Internaţionale 
nr................................,  care propune desemnarea  domnului Marian Petrache – preşedintele în 
exerciţiu  -  ca  reprezentant  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în Adunarea  Generală  a  Regiunilor 
Europene (ARE) , am iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.  

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

       VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

       Cristina MANICEA    Mihai BARBU



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.............../....................2012

RAPORT

Adunarea Generală a Regiunilor Europene (ARE) este finanţată de regiunile membre, cotizaţiile 

anuale fiind calculate în funcţie de numărul de locuitori. Regiunile central – europene şi est – 

europene primesc o reducere de 25%  la cotizaţia anuală. Cotizaţia pe care Consiliul Judeţean 

Ilfov  trebuie să o plătească anul acesta este în sumă de 3 005,00 Euro.

Pentru perioada 2007-2012 priorităţile acestei structuri au avut în vedere:

- Promovarea modernizării şi  internaţionalizării guvernărilor regionale

- Promovarea  inovaţiei,  creşterii  economice  şi  a  creării  de  noi  locuri  de  muncă  în 

regiunile Europei

- Promovarea diversităţii culturii, media şi educaţiei

- Preocuparea de a analiza şi a încerca să se găsească soluţii de rezolvare a provocărilor 

generate de schimbările climatice

- Crearea unui mediu sigur pentru cetăţeni. 

Dezvoltarea afacerilor a fost o altă prioritate a ARE, avându-se în vedere necesitatea accesării 

mai uşor a surselor de finanţare europeană şi a consultanţei în administraţia regională globală.



 

Adunarea  Generală  a  Regiunilor  Europene (ARE)  acordă  sprijin  în  formarea  de parteneriate 

bilaterale  şi  multilaterale  între  regiuni  cu  interese  comune  şi  promovează  oportunităţi  de 

cooperare interregională şi transnaţională.

Adunarea  Generală  a  Regiunilor  Europene  (ARE)  este  cea  mai  largă  reţea  de  cooperare 

interregională  din  Europa  şi  reprezintă  250  de  regiuni  din  35  de  ţări  şi  16  organizaţii 

interregionale.

Prin Hotărârea Consiliului  Judeţean Ilfov nr.48/13.04.2006, s-a aprobat  aderarea  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  la  Adunarea  Generală  a  Regiunilor  Europene  (A.R.E.)  şi  a  fost  desemnat  ca 

reprezentant  în acest organism european  preşedintele  în exerciţiu al Consiliului Judeţean Ilfov .

Prin Sentinţa Civilă nr.549/20 iunie 2012 a Tribunalului Ilfov a fost validată alegerea domnului 

Marian  Petrache  în  funcţia  de  preşedinte  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  în  urma  alegerilor 

autorităţilor administraţiei publice locale din data 10 iunie 2012.

Având în vedere cele anterior menţionate, considerăm necesară şi oportună desemnarea 

preşedintelui  în  exerciţiu,  domnul  Marian  Petrache,  ca  reprezentant  al  Consiliului 

Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Regiunilor Europene (A.R.E.).

 Faţă de cele precizate mai sus, vă rugăm să dispuneţi în consecinţă. 

   DIRECTOR EXECUTIV,                               

           Cristian PISTOL                                                       

                                                                                       ŞEF SERVICIU

                                                             PREGĂTIRE IMPLEMENTARE PROIECTE

                                                     Gabriela ALDEA 

Întocmit,

Dorina DRĂGHICI


